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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑไมสะเดา

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําดวยไมสะเดาเปนวัสดุหลัก ไมครอบคลุมถึง
เครื่องเรือนที่ทําดวยไมสะเดา

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑไมสะเดา หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําหรือประดิษฐข้ึนดวยไมสะเดาท่ีมีอายุและขนาดที่เหมาะสม

กับการใชงาน มาแปรรูปดวยการตัด ไส เจีย กลึง เจาะ แลวนํามาประกอบเพื่อใหมีรูปทรงตามตองการ
อาจผานขั้นตอนการปองกันเชื้อรา เคลือบสี หรือเคลือบดวยสารเคลือบเงา และอาจประกอบดวยวัสดุอ่ืน
เชน หวาย โลหะ พลาสติก ทําเปนของใชทั่วไป ของประดับตกแตง ของที่ระลึก เชน แจกัน กรอบรูป
กลองอเนกประสงค

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม ไมพบเสี้ยนไม ไมมีรอยแตก ราว บิด โกง
งอ ตําหนิที่ผิวไม หรือราปรากฏใหเห็นเดนชัด และปราศจากรองรอยการเจาะกัดกินของแมลง (กรณีผาน
ข้ันตอนการปองกันเชื้อรา)

๓.๒ สี (ถามี)
ตองสม่ําเสมอ (ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) ไมดาง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ
แลวสีตองไมติดมือ

๓.๓ การประกอบ (ถามี)
ตองประณตี ตดิแนน คงทน ไมมรีอยเปรอะเปอนของสารทีใ่ชยึดตดิชิน้สวนเขาดวยกนัหรอืตาํหนจิากการใช
เครื่องมือในการประกอบชิ้นงาน

๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิมและไมมี
สวนแหลมคม
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๓.๕ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เมือ่ตรวจสอบโดยวธิใีหคะแนนตามขอ ๗.๑ ตองไดคะแนนเฉลีย่ของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทกุคนไมนอยกวา
๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๖ การรั่วซึม (กรณีสัมผัสกับน้ํา)

ตองไมร่ัวซึม
๓.๗ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑไมสะเดาในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑไมสะเดาได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑไมสะเดาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน แจกันไมสะเดา กรอบรูปไมสะเดา กลองอเนกประสงคไมสะเดา
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑไมสะเดาท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๗ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑไมสะเดารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับทดสอบลกัษณะทัว่ไป สี การประกอบ การประกอบดวยวสัดอ่ืุน
และการเคลอืบเงา ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ จึงจะถือวาผลิตภัณฑไมสะเดารุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๖.๒.๓ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการรัว่ซมึ ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ
๖.๒.๒ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ จงึจะถอืวา
ผลิตภัณฑไมสะเดารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางผลติภณัฑไมสะเดาตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทกุขอ จงึจะถอืวาผลติภณัฑ
ไมสะเดารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสะเดา

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มรูีปแบบรปูทรงและ

สัดสวนทีเ่หมาะสม ไมพบเส้ียนไม ไมมี
รอยแตก ราว บดิ โกง งอ ตาํหนทิีผ่วิไม
หรือราปรากฏใหเห็นเดนชดั และปราศจาก
รองรอยการเจาะกดักนิของแมลง (กรณี
ผานขัน้ตอนการปองกันเชือ้รา)

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสม่าํเสมอ (ยกเวนกรณเีปนลกัษณะ
เฉพาะของชิน้งาน) ไมดาง หลุด หรือลอก
และเมือ่ลูบผลติภณัฑแลวสตีองไมตดิมอื

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ (ถามี) ตองประณีต ติดแนน คงทน ไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขา
ดวยกันหรือตําหนิจากการใชเครื่องมือใน
การประกอบชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน กรณีเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิมและไมมีสวนแหลมคม

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกนิ
ไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการรั่วซึม
เติมน้ําลงในตัวอยางผลิตภัณฑไมสะเดาจนเต็ม ทิ้งไว ๓๐ นาที แลวตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบการใชงานการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


